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Delegering av valgstyrets myndighet – Stortingsvalget 2017 
 
 

Rådmannens innstilling 
For stortings- og sametingsvalget 2017 delegeres rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 
typer saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 10 nr. 4 og § 23 nr. 4.  
 
Eksempler på denne type saker kan blant annet være: 
 

 Kunngjøringer 
 Utlegging av manntall til offentlig ettersyn 
 Retting og innføring i manntallet 
 Oppnevning av forhåndsstemmemottakere 
 Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger 

 
Rådmannen kan videredelegere fullmakt til den eller de personer som skal utføre de aktuelle oppgavene for 
valgstyret. 
 
Det forutsettes at valgstyrets leder konfereres i tvilstilfeller, eller at saken(e) legges frem for valgstyret om 
nødvendig.  
 
 
Saksopplysninger 
I kommunestyresak 14/17 ble valgstyret for stortings- og sametingsvalget 2017 valgt, og rådmannen ble gitt 
fullmakt til å utpeke sekretær. I utgangspunktet er det valgstyret som har ansvaret for å forberede og 
gjennomføre valget. Dersom andre skal gjøre oppgaver i forbindelse med valget må det derfor foreligge et 
formelt delegasjonsvedtak fra valgstyret.  
 
Valgloven med forskrifter inneholder ikke egne bestemmelser om delegering av valgstyrets myndighet, det er 
derfor kommunelovens bestemmelser om delegering som kommer til anvendelse. Delegeringsadgangen 
omfatter enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 10 nr. 4 og 
§ 23 nr. 4, og fullmakt kan gis til lederen, et arbeidsutvalg eller rådmannen.  
 
Den som får delegert myndighet har plikt til å konferere med valgstyrets leder, evt. valgstyret, hvis en 
enkeltsak innenfor en generell fullmakt må anses å ha prinsipiell betydning.  
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Vurdering 
Det vil være hensiktsmessig at valgstyret delegerer enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning, 
men som er av mer praktisk art. Forhold som kan vurderes å høre inn under denne typen saker kan blant 
annet være: 
 

 Kunngjøringer 
 Utlegging av manntall til offentlig ettersyn 
 Retting og innføring i manntallet 
 Oppnevning av forhåndsstemmemottakere 
 Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger 

 
Rådmannen foreslår at valgstyret delegerer myndighet til rådmannen, som kan videredelegere fullmakt til den 
eller de personer som skal utføre de aktuelle oppgavene for valgstyret. I tvilstilfelle vil det konfereres med 
valgstyrets leder, evt. vil saken(e) legges frem for valgstyret hvis det anses aktuelt.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 
 
Betydning for folkehelse 
Ingen.
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Tid og sted for forhåndsstemming - Stortingsvalget 2017 
 
 

Rådmannens innstilling 
Forhåndsstemming ved Stortingsvalget 2017: 
 

1. Det tilrettelegges for tidlig forhåndsstemming ved servicekontoret i perioden 1. juli – 9. august, 
mandag-fredag kl. 08.00-15.30. 
 

2. Ordinær forhåndsstemming gjennomføres ved servicekontoret i perioden 10. august – 8. september, 
mandag-fredag kl. 08.00-15.30, samt torsdagene 24. og 31. august og 7. september kl. 15.30-19.00.  
 

3. Forhåndsstemming ved helse- og sosialinstitusjoner avholdes slik: 
Nesset omsorgssenter  7. september kl. 10.00–11.30 
Vistdal bofellesskap  7. september kl. 13.00–14.00 

  
4. Søknad om ambulerende stemmegivning, fra velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan 

avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, må være fremmet for kommunen innen 5. 
september.  
 

5. Valgstyrets leder og sekretær får sammen fullmakt til å justere stemmetidene dersom praktiske 
hensyn tilsier det.  

 
 
Saksopplysninger 
Reglene om forhåndsstemmegivningen fremgår av valgloven kap. 8 og valgforskriften kap. 6. Kommunene 
har ansvaret for å legge til rette for flere typer forhåndsstemmegivning innenriks: 
 
Tidligstemmegivning 
Velgere kan avgi stemme innenriks fra 1. juli, såkalt tidligstemme. Perioden varer frem til og med 9. august, 
det vil si frem til den ordinære forhåndsstemmegivningen starter, jf. valgloven § 8-1, nr. 4. 
Tidligstemmegivning er ment som en særordning for de som ikke har anledning til å forhåndsstemme 
innenfor ordinær periode eller på valgdagen, og gjelder for alle velgere. Det kreves ikke at velgeren må 
dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen.  
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Det er ikke noe krav om at stemmene skal avgis i den kommunen velgeren er manntallsført, og der det er 
aktuelt skal stemmene fortløpende sendes til den rette kommunen. Frem til stemmesedler med kandidatnavn 
er klare benyttes den generelle stemmeseddelen fra departementet.  
 
I valgforskriften § 24a nr. 2 heter det at «Valgstyret angir sted for slik stemmegivning. Valgstyret bør, så 
langt det lar seg gjøre, ta hensyn til velgers ønske med hensyn til tidspunkt for stemmegivning».  
Tidligstemmegivning har tidligere vært gjennomført ved at velgere tar kontakt med servicekontoret og får 
avgitt sin stemme der i servicekontorets åpningstid.  
 
Ordinær forhåndsstemmegivning 
Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra og med 10. august frem til siste fredag før valgdagen, jf. 
valgloven § 8-1 nr. 1 og 2. Det er valgstyret som bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer, jf. 
valgloven § 8-3. Det er en forutsetning i loven at det i hele perioden skal være mulig å forhåndsstemme på 
minst ett sted. I Nesset har den ordinære forhåndsstemmegivningen foregått ved servicekontoret i 
åpningstiden. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 var det også, i samarbeid med biblioteket, 
utvidet åpningstid de fire siste torsdagene før valgdagen.  
 
Servicekontorets lokaler oppfyller kravene til universell utforming.  
 
Forhåndsstemmegivning ved helse- og sosialinstitusjoner 
Det er et lovfestet krav at det skal avholdes forhåndsstemmegivning ved helse- og sosialinstitusjoner, jf. 
valgloven § 8-3 nr. 2a. I vår kommune er Nesset omsorgssenter definert som en slik institusjon, men det har 
også vært avholdt forhåndsstemmegivning ved Vistdal bofellesskap. Alle velgere har adgang til å 
forhåndsstemme ved institusjonene, både beboere, personalet og andre velgere. 
 
Ambulerende stemmegivning 
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes 
forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. 
valgloven § 8-3 nr. 6. Valgstyret fastsetter frist for når søknaden må være kommet inn til kommunen. 
Søknadsfristen skal fastsettes til et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Loven 
inneholder ingen formelle krav til søknaden, men det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk 
eller ufør, og derfor ikke i stand til å forhåndsstemme annet sted.  
 
Vurdering 
Forhåndsstemmegivningen er regulert av valglov og –forskrift, og valgstyrets oppgave blir å påse at lovens 
krav oppfylles.  
 
Rådmannen ønsker å fortsette med utvidet åpningstid. Biblioteket har åpent til kl. 19.00 på torsdager og ved 
et samarbeid med servicekontoret vil det være tilstrekkelig med en ansatt tilstede ved servicekontoret etter 
kontortid. Starter vi med dette fra etter skolestart blir det tre torsdager med kveldsåpent i 
forhåndsstemmeperioden. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Økt utgift ved utvidet åpningstid på torsdager på ca. kr 4 500, ellers ingen spesielle økonomiske 
konsekvenser enn det som er vanlig ved valgavvikling.  
 
Betydning for folkehelse 
Ved at det gis tilbud om ulike måter å forhåndsstemme på legges det til rette for at de aller fleste får mulighet 
til å bruke stemmeretten sin. 
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Prøving av forhåndsstemmegivninger og opptelling av 
forhåndsstemmer - Stortingsvalget 2017 
 
 

Rådmannens innstilling 
Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer foretas av valgstyret og starter mandag 11.09.2017  
kl. 15.15, med fremmøte for orientering kl. 15.00.  
 
Valgstyret behandler evt. tvilsomme forhåndsstemmegivninger før opptellingen starter.  
 
Det legges til side 20 forhåndsstemmer som skal telles sammen med evt. sent innkomne stemmegivninger. 
Valgstyrets leder og sekretær gis fullmakt til å telle disse så snart som mulig etter kl. 17.00 dagen etter 
valgdagen.  
 
 
Saksopplysninger 
Prøving, opptelling m.m.  av stemmegivninger og stemmesedler er omtalt i valgloven kap. 10.  
 
Prøving av forhåndsstemmegivninger 
Jf. § 10-1 nr. 3 skal forhåndsstemmegivningene i den grad det er mulig godkjennes før valgdagen. Ordinære 
og kurante forhåndsstemmegivninger anses som godkjent når vedkommende er krysset i manntallet, jf. § 10-
1 a nr.2. Forhåndsstemmegivninger som ikke uten videre kan godkjennes må behandles av valgstyret. 
 
Opptelling av forhåndsstemmer 
Valgloven § 10-5 nr. 1 lyder slik: 
 

1) Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på forhånd skal starte senest fire timer før 
stemmegivningen er avsluttet ved samtlige valglokaler i kommunen, dersom dette kan skje uten å 
stride mot prinsippet om hemmelig valg. I motsatt fall skal den starte så snart samtlige 
forhåndsstemmegivninger er godkjent. 

 
Videre sier valgforskriften § 37:  
 

Valgstyret skal holde et visst antall forhåndsstemmegivninger utenfor den foreløpige opptellingen og 
blande disse sammen med forhåndsstemmegivninger som kommer inn etter at den foreløpige 
opptellingen er begynt. 
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Alle forhåndsstemmegivninger skal være kommet inn til valgstyret innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen, jf. 
valgloven § 8-1 nr. 3 (endret 17.06.2016). 
 
Vurdering 
En avgjørelse om å ikke godkjenne en stemmegivning antas å være av prinsipiell betydning. 
Forhåndsstemmegivninger som av ulike grunner anses som tvilsomme skal derfor legges frem for behandling 
i valgstyret. Dersom valgstyret godkjenner stemmegivningen behandles stemmeseddelen sammen med de 
øvrige forhåndsstemmene.  
 
Ved de siste valgene er det blitt lagt til side 20 forhåndsstemmer før den foreløpige opptellingen har startet, 
disse skal telles sammen med evt. sent innkomne stemmegivninger. I 2016 ble valgloven endret til at 
forhåndsstemmegivninger kan komme inn til valgstyret frem til kl. 17.00 dagen etter valgdagen. Vi kan 
derfor ikke telle opp disse før denne fristen er ute. Det er valgstyret som bestemmer hvordan opptellingen 
skal foregå og av hvem, jf. valgloven § 10-4 nr. 1. Rådmannen anbefaler at opptellingen av disse 20 lagt til 
side og evt. sent innkomne delegeres til valgstyrets leder og sekretær.  
 
Et samlet valgstyre har pleid å stå for opptelling av forhåndsstemmer på valgdagen. Siden opptellingen skal 
starte senest fire timer før valglokalene stenger har opptellingen vanligvis startet kl. 15.15 etter en kort 
orientering. Denne praksisen har vist seg å fungere godt, og bør følges videre.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 
 
Betydning for folkehelse 
Ingen.
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Stemmelokaler og stemmetider valgting - Stortingsvalget 2017 
 

 

Rådmannens innstilling 
Ved Stortingsvalget 2017 benyttes følgende stemmelokaler på valgdagen: 
 

Krets     Stemmelokale 
0001 Nordstranda   Ranvik bygdahus 
0003 Osmarka    Gussiås bedehus 
0004 Rød/Tjelle   Skogtun familiepark 
0005 Eidsvåg    Eidsvåg bedehus 
0006 Eidsøra    Eidsøra gamle skole 
0007 Rausand    Rausand samfunnshus 
0008 Boggestranda   Bugge forsamlingshus 
0009 Eresfjord    Eresfjord samfunnshus 
0012 Eikesdal    Eikesdal gamle skole 
0014 Vistdal    Myklebostad bedehus 

 
Som beredskapslokale for Eidsvåg krets godkjennes kommunestyresalen i kommunehuset. 
Beredskapslokaler for de øvrige kretsene er stemmelokalet i nærmeste krets eller den kretsen som er mest 
hensiktsmessig å flytte stemmelokalet til. Valgstyrets leder og sekretær gis myndighet til å avgjøre flytting 
av lokale.  
 
Åpningstider for valglokalene skal være:  
 
 Eidsvåg krets  søndag  kl. 1300-1800 
    mandag kl. 0900-1300 og 1700-2000 
 Øvrige kretser  mandag  kl. 0900-1300 og 1700-2000 
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Saksopplysninger 
I valgloven § 9-3 nr. 2 står følgende: 
 

Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. 
Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i 
valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger. 
Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene 
åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet 
for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21. 

 
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 ble følgende stemmelokaler benyttet: 
 

Krets     Stemmelokale 
0001 Nordstranda   Ranvik bygdahus 
0003 Osmarka    Gussiås bedehus 
0004 Rød/Tjelle   Skogtun familiepark 
0005 Eidsvåg    Eidsvåg bedehus 
0006 Eidsøra    Eidsøra gamle skole 
0007 Rausand    Rausand samfunnshus 
0008 Boggestranda   Bugge forsamlingshus 
0009 Eresfjord    Eresfjord samfunnshus 
0012 Eikesdal    Eikesdal gamle skole 
0014 Vistdal    Myklebostad bedehus 

 
Åpningstider for valglokalene var: 
 

Eidsvåg krets  søndag  kl. 1300-1800 
    mandag kl. 0900-1300 og 1700-2000 
 Øvrige kretser  mandag  kl. 0900-1300 og 1700-2000 
 
Når valglokaler skal vurderes bør man være klar over valgforskriftens bestemmelser om valglokalene: 
 

§ 26.Valglokalene 
Ved tilrettelegging for stemmegivning i valglokalene, skal det legges vekt på god tilgjengelighet for 
alle velgere. Blinde og svaksynte velgere skal kunne avgi stemme uten å måtte be om hjelp. 

 
Det er ikke registrert ønsker om endret åpningstid på valglokalene. 
 
Vurdering 
Flere av dagens stemmelokaler kunne vært bedre tilrettelagt for brukergrupper med spesielle behov. Men 
en finner det likevel akseptabelt å bruke lokalene også ved årets valg. Den enkelte stemmestyreleder har 
ansvar for å inngå avtale om disponering og leie av valglokale i sin valgkrets.  
 
I tilfelle brann eller andre uforutsette hendelser bør kommunen ha klarlagt minst ett beredskapslokale. 
Valgdagen(e) kan ikke flyttes så løsningene må være klargjort på forhånd. Rådmannen foreslår at 
kommunestyresalen i kommunehuset godkjennes som beredskapslokale for Eidsvåg krets. Ved behov for 



beredskapslokaler i de andre kretsene kan det være en løsning at valget flyttes til nærmeste krets eller til 
den kretsen det er mest hensiktsmessig å flytte valglokalet til. Valgstyrets leder og sekretær bør delegeres 
myndighet til flytting av stemmelokale i slike situasjoner.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Det betales leie for lokalene, beregnet til ca. kr. 12 000. 
 
Betydning for folkehelse 
Nær og god tilgjengelighet til valglokalene gjør at flere velgere får mulighet til å bruke stemmeretten sin. 
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Valg av stemmestyrer - Stortingsvalget 2017 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Valg av stemmestyrer - Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 
2 Særutskrift Søknad om fritak fra verv i stemmestyret – Eva Torvik Kvernberg 
3 Fritak som medlem i stemmestyret – Paul Ellingseter 

 

Rådmannens innstilling 
Det gis ingen innstilling ved valg. 
 
 
Saksopplysninger 
I hvert valglokale skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen. Jf. valgloven § 4-
2 skal stemmestyret bestå av minst tre medlemmer, og kommunestyret kan delegere oppnevningen av 
stemmestyrer til valgstyret.  
 
En kandidat som er oppført på valgliste til stortingsvalget kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller 
valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke, jf. valgloven § 9-3 nr. 4.  
 
Stemmestyrene skal følge kommunelovens § 10 om faste utvalg: 
 

 Det skal være minst tre medlemmer 
 Medlemmene må være valgbare i kommunen. Hovedregel: stemmerett ved valget og 

folkeregisterført som bosatt i kommunen. Også de som ikke har nådd stemmerettsalder er valgbare, 
men de er ikke pliktige til å ta imot valget (kommuneloven § 14).  

 Det skal være kjønnsmessig balanse (kommuneloven § 36 nr. 2) 
 Det skal velges leder og nestleder 

 
Vurdering 
Myndighet til å oppnevne stemmestyrer er ikke formelt delegert til valgstyret. Jf. pkt. 3.4.3 i 
delegeringsreglement av 19.11.2015 for Nesset kommune er formannskapet delegert myndighet til å foreta 
valg/oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg når loven ikke krever at kommunestyret selv 
foretar valget. Som valgstyre valgte kommunestyret i sak 14/17 formannskapets medlemmer, med tillegg 
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av en kommunestyrerepresentant hver fra FrP og Innbyggerlista. Det vil derfor kunne antas at reglementet 
kan tolkes dithen at valgstyret har myndighet til å oppnevne stemmestyrene.  
 
Tabellen nedenfor viser antall stemmer/personer som var innom valglokalet i løpet av de sju timene de var 
åpne på valgdagen, det fremgår også hvor mange stemmeberettigede det er i hver krets.  
 

Krets Stemmeberettigede Kryss i manntall 
mandag 

Kryss i manntall 
søndag 

 2013 2015 2013 2015 2013 2015 
0001 Nordstranda 52 66 38 32   
0003 Osmarka 62 62 46 31   
0004 Rød/Tjelle 218 223 124 116   
0005 Eidsvåg 879 925 330 315 170 142 
0006 Eidsøra 248 246 141 131   
0007 Raudsand 232 239 133 115   
0008 Boggestranda 63 57 45 41   
0009 Eresfjord 300 291 169 155   
0012 Eikesdal 62 67 32 36   
0014 Vistdal 203 200 122 121   
Totalt 2319 2376 1180 1093 170 142 

 
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 ble det foretatt en reduksjon med ett medlem pr. 
stemmestyre, og valget ble gjennomført med følgende fordeling: 
 

Krets    Antall medlemmer + vara 
0001 Nordstranda   3+1 
0003 Osmarka    3+1 
0004 Rød/Tjelle   3+1 
0005 Eidsvåg    5+1 
0006 Eidsøra    3+1 
0007 Rausand    4+1 
0008 Boggestranda   3+1 
0009 Eresfjord    4+1 
0012 Eikesdal    3+1 
0014 Vistdal    4+1 

 
Rådmannen er trygg på at valget fikk en forsvarlig gjennomføring selv om antall stemmestyremedlemmer 
ble redusert, og ber valgstyret vurdere om en ytterligere reduksjon kan gjennomføres på noen av kretsene.  
 
Valgstyret bes velge medlemmer, leder og nestleder, samt varamedlem til stemmestyrene. Kandidatene bør 
forespørres på forhånd.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Kostnader til opplæring, møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, km. godtgjøring og mat/drikke for 
stemmestyrene anslås til ca. kr. 80 000 (basert på erfaringstall fra valget 2015).  
 



Betydning for folkehelse 
Ingen.
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Valg av stemmestyrer - Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 

Vedlegg 

1 Særutskrift - Valg av stemmestyrer - valget 2011 

 

Rådmannens innstilling 

Det gis ikke innstilling i valgsaker. 

 

Behandling i Valgstyret - 07.05.2015  

Det ble enighet om følgende:  

 

Krets 01 Nordstranda 
Per Holen, leder 

Odd Harald Barstein, nestleder 

May Britt Barstein 

 

Varamedlem: Anita Marie Meisingset 

 

Krets 03 Osmarka 
Torstein Gussiås, leder 

Kjellrun Solli, nestleder 

Kari Gussiås 

 

Varamedlem: Odd Idar Bakken 

 

Krets 04 Rød/Tjelle 

Lars Kristian Kvernberg, leder 

Sigrid Tjelle, nestleder 

Stig Bjarne Silseth 

 

Varamedlem: Mette Elisabeth Mittet 

 



Krets 05 Eidsvåg 

Stein Håvard Meisingset, leder 

Synnøve Stubø Molton, nestleder 

Anne Marie Aasen 

Svein Farstad 

Kari Morewood 

 

Varamedlem: Mari Husan 

 

Krets 06 Eidsøra 

Eva Kvernberg, leder 

Kåre Toven, nestleder 

Perly Grande Eikås 

 

Varamedlem: Lars Vassli 

 

Krets 07 Raudsand 

Sissel Høsteng Botnvik, leder 

Tone Elin Berg, nestleder 

Tor Olav Sjøli 

Rønnaug Bergljot Bersås 

 

Varamedlem: Terje Hansen 

 

Krets 08 Boggestranda 

John Walseth, leder 

Sissel Ebbesen Bugge, nestleder 

Paul Ellingseter 

 

Varamedlem: Gunvor Frisvoll 

 

Krets 09 Eresfjord 

Per Einar Strand, leder 

Gunvor Rekdal, nestleder 

Henning Øverås 

Carina Farstad 

 

Varamedlem: Anne Mette Jørstad  

 

Krets 12 Eikesdal 

Tove Oppigard, leder 

Jon Sæter, nestleder 

Bjarne Sæter 

 

Varamedlem: Ann Kristin Vike 

 

Krets 14 Vistdal 

Per Gunnar Lange, leder 

Sissel Hagbø, nestleder 

Ole Henrik Rindli 

Sidsel Rindli 

 



Varamedlem: Frank Sandnes 

 

 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Valgstyret – 07.05.2015 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 velges følgende stemmestyrer: 
 

Krets 01 Nordstranda 
Per Holen, leder 

Odd Harald Barstein, nestleder 

May Britt Barstein 

 

Varamedlem: Anita Marie Meisingset 

 

Krets 03 Osmarka 
Torstein Gussiås, leder 

Kjellrun Solli, nestleder 

Kari Gussiås 

 

Varamedlem: Odd Idar Bakken 

 

Krets 04 Rød/Tjelle 

Lars Kristian Kvernberg, leder 

Sigrid Tjelle, nestleder 

Stig Bjarne Silseth 

 

Varamedlem: Mette Elisabeth Mittet 

 

Krets 05 Eidsvåg 

Stein Håvard Meisingset, leder 

Synnøve Stubø Molton, nestleder 

Anne Marie Aasen 

Svein Farstad 

Kari Morewood 

 

Varamedlem: Mari Husan 

 

Krets 06 Eidsøra 

Eva Kvernberg, leder 

Kåre Toven, nestleder 

Perly Grande Eikås 

 

Varamedlem: Lars Vassli 

 

Krets 07 Raudsand 

Sissel Høsteng Botnvik, leder 

Tone Elin Berg, nestleder 

Tor Olav Sjøli 

Rønnaug Bergljot Bersås 

 



Varamedlem: Terje Hansen 

 

Krets 08 Boggestranda 

John Walseth, leder 

Sissel Ebbesen Bugge, nestleder 

Paul Ellingseter 

 

Varamedlem: Gunvor Frisvoll 

 

Krets 09 Eresfjord 

Per Einar Strand, leder 

Gunvor Rekdal, nestleder 

Henning Øverås 

Carina Farstad 

 

Varamedlem: Anne Mette Jørstad  

 

Krets 12 Eikesdal 

Tove Oppigard, leder 

Jon Sæter, nestleder 

Bjarne Sæter 

 

Varamedlem: Ann Kristin Vike 

 

Krets 14 Vistdal 

Per Gunnar Lange, leder 

Sissel Hagbø, nestleder 

Ole Henrik Rindli 

Sidsel Rindli 

 

Varamedlem: Frank Sandnes 

 

 

 

Saksopplysninger 

I hvert valglokale skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen. 

Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer (valglovens § 4-2).  

 

Kommunestyret har i henhold til valglovens § 4-2 delegert oppnevningen av stemmestyrer til 

valgstyret (reglement for delegasjon av 6.7.2012). 

 

En kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyre- eller fylkestingsvalget, kan ikke 

oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene til vedkommende kommune eller 

fylke (valgloven § 9-3 (4)). 

 

Stemmestyrene skal følge kommunelovens § 10 om «faste utvalg»: 

 

 Det skal være minst tre medlemmer 

 Medlemmene må være valgbare i kommune. Hovedregel: stemmerett ved valget og 

folkeregisterført som bosatt i kommunen, men også de som ikke har nådd stemmerettsalder er 

valgbare, men er ikke pliktig til å ta imot valg (kommuneloven § 14). 



 Det skal være kjønnsmessig balanse (kommuneloven § 36.2) 

 Det skal velges leder og nestleder 

 

Vurdering 

De forskjellige stemmestyrene har tidligere år har bestått av 4-6 medlemmer. Med tanke på at vi har 

mange, og dermed små kretser, kan antall medlemmer med fordel reduseres med for eksempel ett 

medlem. Tilbakemelding fra tidligere stemmestyrer, bekrefter dette. 

 

Tabellen nedenfor viser antall stemmer/personer som var innom valglokalet i løpet av de sju timene 

valglokalene var åpne på valgdagen. Det fremgår også hvor mange medlemmer og varamedlemmer det 

er i de forskjellige stemmestyrene. 

 

 

Krets 

Ant. 

medl. 

+ vara 

 

Stemmeberettigede  

Avgitte stemmer (Kryss 

i manntallet mandag) 

Avgitte stemmer 
(Kryss i mannt. søndag) 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 

01 Nordstranda 4+1 59 52 34 38   

03 Osmarka 4+1 64 62 38 46   

04 Rød/Tjelle 4+1 229 218 108 124   

05 Eidsvåg 6+2 885 879 319 330 170 170 

06 Eidsøra 4+1 253 248 120 141   

07 Raudsand 5+1 239 232 126 133   

08 Boggestranda 5+1 61 63 34 45   

09 Eresfjord 5+1 300 300 162 169   

12 Eikesdal 4+1 63 62 33 32   

14 Vistdal 5+1 215 203 112 122   

Totalt 46+11 2368 2319 1086 1180 170 170 

 

Rådmannen føler seg trygg på at valget får en forsvarlig gjennomføring i stemmelokalene også ved en 

reduksjon med ett medlem pr. stemmestyre. 

 

Valgstyret bes velge medlemmer, leder og nestleder samt varamedlem til stemmestyrene. Kandidatene 

bør forespørres på forhånd. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dersom stemmestyrene reduseres med ett medlem pr. stemmekrets gir dette en besparelse på anslagvis 

kr. 20 000. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen spesielle. 



 

Nesset kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2014/368-77 

Saksbehandler:  Hildegunn Kvernberg Blø 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgstyret 11/15 04.06.2015 

 

Søknad om fritak fra verv i stemmestyret 

Vedlegg 

1 Særutskrift Valg av stemmestyrer - Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 

  

 

Rådmannens innstilling 

Med henvisning til kommunelovens § 15.2. fritas Eva Torvik Kvernberg fra sitt verv i stemmestyret 

for Eidsøra krets.  

 

Som ny leder velges….. 

 

Behandling i Valgstyret - 04.06.2015  

Ordføreren ba om forslag. 

 

Det ble enighet om følgende: 

 

 Som ny leder velges Monica K. Hånes. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Valgstyret - 04.06.2015 

Med henvisning til kommunelovens § 15.2. fritas Eva Torvik Kvernberg fra sitt verv i stemmestyret 

for Eidsøra krets.  

 

Som ny leder velges Monica K. Hånes, 

 

 

 



Saksopplysninger 

Valgstyret valgte stemmestyrer i sitt møte 7. mai. De valgte fikk frist til 26.5. for å kreve seg fritatt fra 

vervet. 

 

Vi har mottatt søknad fra Eva Torvik Kvernberg som søker om fritak med bakgrunn i helsemessige 

årsaker. Hun er valgt til leder av stemmestyret for Eidsøra krets. Sammensetningen er slik: 

 

Krets 06 Eidsøra  

Eva Kvernberg, leder  

Kåre Toven, nestleder  

Perly Grande Eikås  

Varamedlem: Lars Vassli 

 

Valglovens § 4-2 krever at stemmestyret minst skal ha tre medlemmer. 

 

Vurdering 

Søknaden begrunnes i helsemessige årsaker. Bestemmelser om fritak fra verv i kommunale utvalg 

finnes i kommunelovens § 15. Lovens § 15.2 lyder slik: 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 

vervet. 

 

Eva Torvik Kvernberg vil med bakgrunn av sin begrunnelse i søknaden ha rett til fritak fra vervet.  

 

Rådmannen gir ikke innstilling i valgsaker. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen spesielle. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen spesielle. 



 

 
 
 
 
 
         Servicekontoret 

 

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2016/546-3 Vivian Høsteng, 71 23 11 06 28.06.2016 

Fritak som medlem i stemmestyret 

Det vises til brev av 12.06.2016 der du melder fra om at du trekker deg som medlem i 
stemmestyret for Boggestranda valgkrets.  
 
Din henvendelse vil bli tatt hensyn til når stemmestyrer skal velges til Stortingsvalget 2017. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Vivian Høsteng 
førstekonsulent 
 
 
 
 
 

Paul Ellingseter 
Boggestranda 
6460  EIDSVÅG I ROMSDAL 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 6/17 04.05.2017 

 
 
 
 

Valg av opptellingsmåte og tellekorps - Stortingsvalget 2017 
 

 

Rådmannens innstilling 
Ved Stortingsvalget 2017 skal opptelling av stemmesedler skje samlet for hele kommunen.  
 
Tellekorpset skal bestå av medlemmer fra valgstyret. Valgstyrets leder og sekretær gis fullmakt til å 
vurdere om leder og nestleder fra utvalgte stemmestyrer også skal delta i opptellingen. 
 
 
Saksopplysninger 
Prinsipper for opptelling av stemmesedler bestemmes i valgloven § 10-4. Det er valgstyret som er ansvarlig 
for opptellingen, og utvalget bestemmer selv hvordan opptellingen skal skje. I Nesset har det vært praksis 
at opptellingen har skjedd sentralt (på kommunehuset). Dette med bakgrunn i små kretser, det er ikke 
anledning til å telle på stemmesteder hvor det er færre enn 100 navn i manntallet. Dessuten har samlet 
opptelling vært en praktisk måte å gjøre dette på.  
 
Endelig opptelling skal skje på den måten valgstyret bestemmer, av de personer valgstyret peker ut, og 
under tilsyn av valgstyret.  
 
Vurdering 
Det er vanlig at små kommuner gjennomfører samlet opptelling, mens store kommuner benytter kretsvis 
opptelling. Hensynet til detaljering av valgresultat, krav om hurtig og praktisk gjennomføring, samt krav 
om hemmelig valg må legges til grunn for vurderingen.  
Samlet opptelling har vært praktisert i alle år i Nesset. Dette gir en hurtig og god gjennomføring av 
opptelling og resultatformidling, og det har heller ikke vært behov for et detaljert/kretsvis valgresultat. 
Flere av kretsene i kommunen er dessuten for små til at de kan telles for seg, og måtte ved evt. kretsvis 
opptelling uansett bli slått sammen med andre.  
 
Valgstyret har vanligvis stått for opptellingen. Det er vanskelig å si om det evt. er behov for flere i 
tellekorpset før den praktiske gjennomføringen av valgnatt er planlagt. Det foreslås derfor at valgstyrets 
leder og sekretær gis fullmakt til å vurdere om det er behov for at leder og nestleder i utvalgte stemmestyrer 
også skal delta i opptellingen.  
 

Arkiv: :011 
Arkivsaksnr: 2016/546-21 

Saksbehandler: Vivian Høsteng  



Økonomiske konsekvenser 
Ingen spesielle. 
 
Betydning for folkehelse 
Ingen. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 7/17 04.05.2017 

 
 
 
 

Oppbevaring og transport av valgmateriell - Stortingsvalget 2017 
 

 

Rådmannens innstilling 
Avgitte stemmesedler fra søndag 10. september i Eidsvåg krets oppbevares innelåst i egnet rom på 
kommunehuset. Fortrinnsvis benyttes sikkerhetspose som emballasje, alternativt urne. 
Sikkerhetsposen/urnen skal være forseglet og innholdet skal være bekreftet på eget skjema, med underskrift 
av to andre enn de som frakter sikkerhetsposen/urnen til og fra.  
 
Øvrig materiell oppbevares etter stemmestyrets beslutning. 
 
For alle kretser gjelder følgende: 

 I pausen på valgdagen skal avgitte stemmesedler, avkryssingsmanntall og stempler oppbevares og 
forsegles slik at ingen utenforstående eller ett stemmestyremedlem alene får tilgang til disse. 

 Etter stemmelokalets stengetid skal avgitte stemmesedler, avkryssingsmanntall og stempler forsegles i 
sikkerhetspose(r), og innholdet skal bekreftes på eget skjema av to andre enn de som frakter materiellet 
til valgstyret. I kretser med kun tre stemmestyremedlemmer holder det med en bekreftende underskrift. 

 All transport av valgmateriell skal utføres av to medlemmer av stemmestyret. 
 

 
Saksopplysninger 
Valgforskriften § 34 lyder som følger: 
 

(1) Valgstyret skal etablere betryggende rutiner for oppbevaring og transport av valgmateriell i alle faser 
av valggjennomføringen.  
(2) Valgmateriellet skal forsegles dersom det i perioder ikke er under direkte oppsyn av valgmyndighetene. 
Forseglingen skal foretas på en slik måte at ingen får adgang til det forseglede materiellet uten at dette 
etterlater seg tydelige merker.  
(3) All transport av valgmateriell skal foregå på hurtigst betryggende måte og av andre enn dem som 
oppbevarer forseglingsutstyret. 

 
Valgstyret skal derfor bestemme hvordan stemmemateriellet skal oppbevares mellom søndag 10. september 
og mandag 11. september for Eidsvåg krets, og i pausen på valgdagen for alle kretsene.  
 

Arkiv: :011 
Arkivsaksnr: 2016/546-22 

Saksbehandler: Vivian Høsteng  



Valgstyret skal også bestemme hvordan transporten skal foregå fra stemmelokalene og frem til valgstyret.  
 
Vurdering 
Eidsvåg krets har valg over to dager, Ved tidligere valg har urne/sikkerhetsposer med stemmesedler fra 
søndagsvalget vært innelåst i egnet rom på kommunehuset. Det foreslås at denne løsningen videreføres. 
Øvrig materiell har stemmestyret selv vært ansvarlige for å oppbevare på en trygg og sikker måte.  
 
For alle kretser gjelder at valgmateriell skal forsegles dersom det i perioder ikke er under direkte oppsyn av 
valgmyndighetene, altså stemmestyrene. Det betyr at urner skal forsegles i pausen, avgitte stemmesedler 
skal ligge i forseglede sikkerhetsposer, det samme gjelder stempler og avkryssingsmanntall, og ingen 
utenforstående eller ett stemmestyremedlem alene skal ha tilgang til disse. Innhold i forseglede 
sikkerhetsposer skal bekreftes på egne skjema og signeres av to andre enn de som oppbevarer/frakter 
materiellet. I små stemmekretser med bare tre stemmestyremedlemmer må det være nok at en person 
signerer.  
 
All transport av valgmateriell skal skje av minst to stemmestyremedlemmer.  
 
Detaljerte rutiner for stemmestyrene og aktuelle skjema blir utarbeidet til opplæringen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 
 
Betydning for folkehelse 
Ingen.
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